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1.AMAÇ: KSÜ SUA Hastanesi Anjiografi Ünitesinin işleyiş prosedürünü belirlemek, genel işleyişin 

tanımlamasını yapmak. 

2.KAPSAM: KSÜ SUA Hastanesi Anjiografi Ünitesi 

3.KISALTMALAR: 

4.TANIMLAR: 

5.SORUMLULAR 

5.1.Anjiografi Ünitesi Sorumlu Hekimi 

5.2.Anjiografi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi ve Hemşireleri 

5.3.Anjiografi Ünitesi Sorumlu Teknisyeni ve Teknisyenleri 

5.4.Anjiografi Ünitesi Sekreteri 

5.5.Anjiografi Ünitesi Hizmetli Personeli 

6.FAALİYET AKIŞI 

6.1.Anjiografi Ünitesi Personeli Giriş-Çıkış Kuralları 

6.1.1.Anjiografi Ünitesi hemşire ve teknisyen mesaisi hafta içi saat 09.00’da başlar, saat 16.00’da 

biter. (radyasyon yasasına göre çalışılması gereken süre bilfiil 7 saattir) İcap nöbeti hafta içi saat 

16.00’da başlar, sabah 09.00’da biter. Hafta sonu icap nöbetleri 24 saattir. 

6.1.2.Hizmetli Personel ve tıbbi sekreter mesaisi hafta içi saat 08.00’de başlar, 17.00’de biter. 

7.Hastanın Kabulü 

7.1.Hastanemize gelen hastaların yapılan muayene ve tetkikleri sonunda Anjiografi önerilen hastalara 

Anjiografi ünitesi sekreterliğinden randevu verilir. 

7.2.Anjiografi öncesi hastanın bilmesi gerekenler hakkında eğitim verilir. Hastanın en az 8 saat aç 

kalması, her iki kasık bölgesini traş etmesi, banyo yapması, varsa Anjiografi raporu ve ilaçları ile 

birlikte gelmesi söylenir. 

7.3.Randevu saati gelen hastanın klinik sekreteri tarafından yatış işlemleri yapılır ve klinik hemşiresine 

yönlendirilir. 

7.4.Klinik hemşiresi tarafından hasta kabulü ve hazırlanması kurallarına göre hasta hazırlanır. 

8.Hastanın Hazırlanması 

8.1.Hemşire tarafından hasta işlem hakkında bilgilendirilir ve Anjiografi ünitesi hasta hazırlanması 

kurallarına göre hazırlanır. 

8.2. Hemşire tarafından hastanın damar yolu açılır, ekg çekilir,  tansiyon, ateş, nabız takibi yapılır, 

hemşire gözlem formuna kaydedilir. 

8.3.Doktor tarafından onam formu hastaya onaylatılır, hastanın tüm bilgilerinin olduğu dosya ile 

birlikte Anjiografi Ünitesine transferi sağlanır. 

9.Anjiografi Laboratuvarının Hazırlanması ve İşleme Alınması 

9.1. Hemşire Anjiografi ünitesine, gönderilen hastayı dosyası ile birlikte teslim alır. Hastanın 

hazırlıklarının kontrolünü (Anjiografi önlügü, iç çamaşırı, takı, takma diş) yapar. 

9.2. Hemşire ve teknisyen kimlik doğrulama ve dosya bilgileri ( bileklik, ekg, tansiyon, tetkikler, onam 

formu vb.) kontrolünü yapar. 

9.3. Tıbbi sekreter hasta kayıt protokol defterine işleme alınmak üzere teslim alınan hastanın yatışını 

kontrol eder ve gerekli kayıtları yapar. 

9.4.Hizmetli personel hastayı Anjiografi masasına yapılacak işlem pozisyonuna göre yatırır. 



 

 

ANJİOGRAFİ ÜNİTESİ 

İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 

Doküman Kodu HB.PR.21 

Yayın Tarihi     15.06.2016 

Revizyon Numarası 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           2 / 2 

 

 

9.5. Hemşire damar yolu açıklığı kontrolünü yapar. Damar yolu açılmamışsa talimata göre açar, ekg 

bağlantılarını yapar. 

9.6.Teknisyen ve hemşire sorumluluğundaki cihazları ve işlem türüne göre tıbbi malzemeleri hazır 

bulundurur. 

9.7.Scrup hemşire işleme başlamadan önce maske, bone takar, radyasyon koruyucu ekipmanlarını 

giyer, cerrahi el yıkama tekniğine göre ellerini yıkar. Box gömleği ve cerrahi eldivenini steril bir 

şekilde giyer. 

9.6.Scrup hemşire işlemde kullanılacak malzemeleri alet masasına steril malzeme açma talimatı’na 

göre açar ve kullanıma hazırlar. 

    9.7.Hemşire işleme girecek doktorları steril olarak giydirir. 

9.8.Hemşire ve teknisyen hastanın işlem yeri dezenfeksiyonu yaparak üzerini steril örtüyle kapatır. 

9.9.Doktor, hemşire ve teknisyen işlemde kullanılabilecek cihaz ve ilaç bağlantılarını yaparak işleme 

başlar. 

    9.10.Doktorun işlem sırasında yapılmasını istediği ilaçları hemşire yapar ve hemşire gözlem 

    formuna kaydeder. 

    10.İşlemin Sonlandırılması 
10.1.Hemşire işlemi biten hastanın sheath üzerini kapatır, hastanın bacağını bükmeden sedyeye 

alınmasını ve bir sağlık çalışanı ile birlikte hizmetli personel “Güvenli Hasta Transferi Talimatına“ 

uygun bir şekilde yatağına transfer etmesini sağlar. 

10.2. Hemşire işlemi biten hastada kullanılan malzemeleri Tıbbi Atıkların Toplanma Talimatına göre 

toplar. 

10.3. Hemşire yeniden kullanılacak malzemelerin ayrımını yapar, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 

Prosedürü’ ne göre sterile gönderir. 

10.4. Hemşire işlemde kullanılan malzemeleri; malzeme çıkış formuna kaydeder ve malzemelerin 

barkodlarını depo görevlisine teslim eder. 

10.5. Hizmetli personel atık yönetim talimatına göre tıbbi ve diğer atıkları toplar, ünitenin temizliğini 

hastane temizlik ve dezenfeksiyon talimatına uygun olarak yapar. 

    11.Sonuç-Raporlama-Arşivleme 

11.1. Çekimler teknisyen tarafından sisteme yüklenir, arşivlenir. Hasta görüntüyü talep ederse cd ‘ye 

kopyalanıp verilir. 

11.2. Çekimler doktor tarafından değerlendirilir, rapor formuna yazılır. Tıbbi sekreter yazılmayan 

raporları doktora bildirir ve yazılmasını sağlar.  

11.3.Raporlar tıbbi sekreter tarafından asılları protokol sırasına göre dosyalanır, bir adet kopyasının 

hasta dosyasına konması sağlanır. 

11.4. Hastada kullanılan tüm malzemeler hemşire tarafından Anjiografi malzemeleri hasta çıkış 

formuna kaydedilir ve aynı forma işlem hizmet adı, kodu yazılır, onaylanır ve tıbbi sekreterliğe teslim 

edilir. 

11.5. Anjiografi malzemeleri hasta çıkış formuna kayıt edilen malzemeler tıbbi sekreter tarafından 

hasta başı olarak stoklardan çıkışı yapılır.  

11.6. Anjiografi ünitesinde yapılan tüm işlemlerin hizmetleri tıbbi sekreter tarafından hasta başı olarak 

sisteme kayıt edilir. 

 


